
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO | CPA

FIQUE SABENDO!

VOCÊ SABIA QUE A SUA PARTICIPAÇÃO 
NAS AVALIAÇÕES DA CPA PROMOVE

MUDANÇAS NA INSTITUIÇÃO?

A CPA avaliou, você opinou e o Centro Universitário São Camilo está 
fazendo o melhor para você!

Quando for convidado a participar das avaliações, use bem esse direito! 
E, mesmo que não tenha sido diretamente convidado, pode nos procurar, 
pois a CPA está disponível para ouvi-lo sempre que você quiser!

e-mail: cpasaocamilo@saocamilo-sp.br

Con�ra o retorno da avaliação realizada sobre os LABORATÓRIOS 
DIDÁTICOS, de acordo com o apontamento de discentes e docentes nas 
pesquisas realizadas pela CPA no 2º semestre de 2021:

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

ASPECTOS APONTADOS NA 
AVALIAÇÃO

PONTOS POSITIVOS:

ASPECTOS APONTADOS NA 
AVALIAÇÃO

PONTOS NEGATIVOS:
PROPOSTA DE AÇÃO

Capacitação e proatividade da 
equipe técnica.

PROPOSTA DE AÇÃO

Oferta contínua de treinamentos 
(externos e internos) à equipe técnica, 
incentivo a participação em simpósios e 
congressos nas áreas de atuação do 
laboratório. Provisionamento de verba 
no planejamento integrado do setor para 
esta �nalidade.

Excelente infraestrutura física e
tecnológica.

Os investimentos na atualização da 
infraestrutura física e tecnológica dos 
laboratórios são constantes. No campus 
Pompeia, por exemplo, serão 
reinaugurados em 2022.1 os novos 
Laboratórios de Anatomia 1 e 2, o 
Laboratório Multidisciplinar 
(Microscopia) e o Centro de Simulação 
Realística Pompeia (CSR). Este último 
contendo duas salas de simulação high 
tech (infraestrutura de áudio, vídeo, 
rede, sistemas e simuladores), 
consultório simulado, dois debrie�ngs, 
laboratório de habilidades e enfermaria 
simulada, além de recepção e vestiário 
para os alunos e/ou pro�ssionais em 
treinamento. No campus Ipiranga, será 
ofertado aos alunos um Simulador 
Háptico de Cirurgias 
Videolaparoscopicas (LAPVR), nas 
práticas de técnicas cirúrgicas.

Equipamentos dani�cados. O setor tem um plano de manutenções 
preventivas e calibrações anuais e 
realiza as manutenções corretivas 
conforme identi�cadas as avarias. Todas 
as manutenções estão condicionadas a 
prazos para �nalização, de�nidos pelo 
setor de Suprimentos e terceiros. Estão 
previstas verbas anuais no Planejamento 
Integrado dos cursos para a manutenção 
dos recursos laboratoriais.

Di�culdade para treino de punção 
venosa nos braços simuladores.

A pele e sistema de veias dos braços de 
punção venosa já são substituídos 
semestralmente para garantir 
manequins sempre novos aos alunos. 
Acordar com a Coordenação do curso de 
Enfermagem uma breve instrução da 
equipe técnica na primeira aula de 
punção, a �m de orientar os novos 
discentes quanto a manipulação dos 
manequins.

Pouca utilização dos laboratórios 
de simulação.

Ampliar as estratégias de divulgação das 
possibilidades de uso da metodologia de 
simulação realística para todos os cursos 
da IES. Divulgação na revista Em Pauta 
São Camilo.

Falta de material para todos os 
alunos.

Orientação periódica dos docentes de 
aulas práticas quanto ao preenchimento 
adequado da planilha de reserva de 
laboratório, com a listagem completa de 
materiais em quantidade compatível ao 
número de alunos da turma.

Ferramenta de reserva com pré-
preenchimento dos materiais.

Atualização semestral da base de aulas 
na intranet com a inserção das novas 
disciplinas e novos temas de aulas.

Di�culdade de acesso ao 
laboratório de simulação 
realística, disputa entre os 
cursos.

A prioridade para reservas dos 
laboratórios é dada pela antecedência do 
envio do planejamento de aulas. O 
LabSim não é de uso exclusivo de 
nenhum curso.


